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INFORME DE RETORN 
 
en relació amb la consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual 
es modifica el control d’accés als salons de joc de les persones inscrites en el 
Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de 
bingo, al portal Participa gencat. 
 
 
El 17 d’octubre de 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya pren coneixement de la 
consulta pública prèvia a l’elaboració del Projecte de decret pel qual es modifica el control 
d’accés als salons de joc de les persones inscrites en el Registre de persones que tenen 
prohibit l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo. 
 
El 19 d’octubre de 2017, es publica al portal de la Generalitat de Catalunya, Participa 
gencat.cat la documentació relativa a la consulta prèvia esmentada. 
 
El 19 de novembre de 2017, fineix el termini establert per tal que els ciutadans puguin fer 
llurs comentaris i observacions sobre la consulta prèvia. 
 
 
 
1. Persones físiques i jurídiques que hi han participat 
 
Durant aquest període de temps no s’ha rebut cap aportació ni comentari a través del portal 
Participa gencat.  
 
A través del correu electrònic (dgtributsijoc.eco@gencat.cat) i per correu ordinari s’han rebut 
7 aportacions: 
 

 
1. Associació Centre Català d’Addicions Socials (ACENCAS). No s’ha identificat com a 

grup d’interès. 
 

2. Gremi Català de Sales d’Oci i Noves Tecnologies del Joc (GRECOJOC). No s’ha 
identificat com a grup d’interès. 
 

3. Associació Catalana d’Operadores Recreatives del Joc (ACORDJOC). No s’ha 
identificat com a grup d’interès. 
 

4. Associació Catalana de Municipis (ACM). No s’ha identificat com a grup d’interès. 
 

5. 3 persones físiques relacionades amb l’àmbit del tractament d’addiccions 
relacionades amb el joc. 
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2. Aportacions realitzades 
 
De l’anàlisi de les aportacions presentades cal diferenciar dos grups: 
 
- aquelles que estan a favor de la modificació del control d’accés als salons de joc de les 
persones inscrites en el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de joc, 
casinos i sales de bingo, en el sentit d’instal·lar el control a l’entrada de l’establiment. 
Aquesta mesura constitueix un mecanisme molt important per assegurar l’eficàcia de les 
teràpies a persones amb ludopatia. 
 
- aquelles que estan en contra d’aquesta modificació perquè afecta econòmicament a la 
seva activitat empresarial.  
 
Aquestes aportacions s’han valorat i seran incorporades, si s’escau, en el projecte de decret 
que s’elabori. La valoració la podeu trobar al document “Valoració de les aportacions 
rebudes” de l’espai del Portal de Participa. 
 
 
Barcelona, 30 de novembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Directora general 
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